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Болест на Адисон (хипокортицизъм)

• Рядко ендокринно заболяване
• Отпада секрецията на глюкокортикоиди, 
минералкортикоиди и надбъбречни андрогени

• две основни форми:
– първична - с повишени нива на
Адренокортикотропен хормон (АКТХ); увредата е
в самите надбъбречни жлези и това е Адисонова
болест в тесния смисъл на думата. 

– вторична форма - с понижени нива на АКТХ; за
недостатъчност на предния дял на хипофизата





Причини
• автоимунен процес - произвеждат се антитела към
един от ключовите ензими за производството на
надбъбречни хормони, 17-α хидроксилаза

• инфекциозни заболявания – туберкулоза, 
цитомегаловирусна инфекция, СПИН и др., които
водят до деструкция на жлезата

• метастази в надбъбречните жлези
• хирургично премахване на жлезите
• увреждания на хипофизната жлеза – обикновено
има недостатъчност и на другите тропни хормони на
предния дял



Клинична картина

• слабост и лесна уморяемост (астено-адинамия)
• увеличена пигментация по кожата и лигавиците

(не се наблюдава при вторичната форма)
• загуба на тегло и течности (дехидратация)
• понижено артериално кръвно налягане, 
сърцебиене, прилошаване

• Стомашно-чревни оплаквания - коремни болки, 
гадене, повръщане и др. 

• при момичета може да има загуба на вторичното
полово окосмяване, менструални нарушения



Вродена надбъбречна хиперплазия
/ВНХ/

• Честота на заболяването 1:10 000 деца
• Група заболявания, които са резултат на генетичен
дефект в ензимите, участващи в синтезирането на
кортизол и алдостерон (нарушена стероидогенеза)

• Има различни варианти на дефицит на ензими, 
като най-чест е 21–хидроксилазния дефицит (около
90% от всички случаи)

• 21-хидроксилазния дефицит е включен в масовия
неонатален скрининг



Видове ВНХ

• 21-хидроксилазен дефицит
1. Класическа форма
- сол-губеща (75%)
- проста вирилизираща (25%)
2. Некласическа форма – нормални гениталии, по-
късна възраст и по-слабо изразени симптоми
(хирзутизъм, менструални нарушения, аменорея)

• Други - 11β-хидроксилазен дефицит, 17α-
хидроксилазен дефицит, 3β-хидроксистероид
дехидрогеназен дефицит



ВНХ
21-хидроксилазен дефицит

• Ниското ниво на кортизол води до повишена
продукция на АКТХ, който е причина за
пигментиране на ареоли и външни гениталии, 
както и за надбъбречната хиперплазия

• Увеличава се нивото на 17-хидроксипрогестерон
(17-ОНР) и се повишава продукцията на
андрогени. При момичета – женски
псевдохермафродитизъм, а при момчета –
уголемяване на пениса и след 6 месеца – акне и
промяна на гласа





Клинична картина
• Кортизолов дефицит – хипогликемия, 
вазомоторен колапс, мускулна слабост и умора

• Алдостеронов дефицит – хипонатриемия, 
хиперкалиемия, повръщане, жажда за сол, 
ацидоза, отказ от храна, хиповолемия, хипотония, 
дехидратация, диария, шок

• Андрогенен излишък – интерсексуални
гениталии, вирилизация на външни гениталии, 
хирзутизъм, ранна поява на пубисно окосмяване, 
увеличение на пениса, ускорено костно съзряване
и израстване на височина





Степени на вирилизация

Скала на Prader
•I степен - клиторомегалия без сливане на лабиите
•II степен - клиторомегалия, сливане на лабиите в
задната страна
•III степен - значителна клиторомегалия, почти
пълно сливане на лабиите и общ перинеален
урогенитален отвор
•IV степен - клиторът е подобен на пенис, 
урогенитален синус подобен на уретра в основата
на клитора и пълно сливане на лабиите.



• V степен - клиторът е подобен на пенис, 
уретралният отвор е на върха на клитора, лабиите
наподобяват скротум, но не се палпират мъжки
гонади.

Вътрешните гениталии - матка, фалопиеви тръби и
яйчници се развиват нормално

Степени на вирилизация



Диагноза
• Сол-губеща форма: интерсексуални гениталии, 
хипогликемия, хипонатриемия, хиперкалиемия, 
ацидоза, повишено ниво на 17-ОНР и АСТН; 
повишен тестостерон при момичета (при момчета
е обичайно висок в кърмаческа възраст), повишен
плазмен ренин, ниско ниво на кортизол и
алдостерон

• Проста вирилизираща форма: интерсексуални
гениталии, повишен 17-ОНР и АСТН и ниско ниво
на кортизол

При необходимост - кариограма



Лечение

• Първична надбъбречна недостатъчност и ВНХ –
сол-губеща форма

– глюкокортикоиди (Hydrocortisone) – 10 мг/м²/24ч, 
разделена на 3 приема

– минералкортикоиди (Cortineff) – 0.05-0.3 мг/24ч
– NaCl (p.o) – 1-3.0 гр/дневно
• Вторична надбъбречна недостатъчност и ВНХ –
проста вирилизираща форма

– глюкокортикоиди



Адисонова криза
• Хроничната надбъбречна недостатъчност
преминава в остра
• Животозастрашаващо състояние
• При състояния на стрес, инфекции и др., внезапно
спиране на лечението
• Клинична картина: силно понижаване на кръвното
налягане до състояние на шок; олигурия; 
симптоматика, наподобяваща перитонит
(псевдоперитонит); диария, повръщане; 
хипогликемия; метаболитна ацидоза; колебания в
телесната температура; нарушения в съзнанието –
делир, кома.



Лечение на адисонова криза

• Задължително в болнична обстановка
• Венозни инфузии на Sol. Glucosae 5% и Sol. NaCl 

0.9%
• Кортикостероид – Methylprednisolon i.v 
дневната доза става еднократна и се дава 3 пъти

• Минералкортикоид – Cortineff 2 x 1/2  tab. p.o



Мониториране на лечението

• Първична надбъбречна недостатъчност: ACTH, 
плазмен ренин, електролити –

• Вторична надбъбречна недостатъчност:
Свободен кортизол в 24 часова урина –

• ВНХ: 17-ОНР, тестостерон, ренин, електролити
Хронично предозиране с
• Глюкокортикоиди – затлъстяване, нисък ръст, 
остеопороза

• Минералкортикоиди – тахикардия, хипертония, 
хипокалиемия



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


